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  حساب التغیر في المحتوي الحراري من االمور الھامة في الحیاة •
التعرف علي التغیر الحراري المصاحب الحتراق الوقود المختلفة یساعد  •

 ركات في معرفة الوقود المالئم لھاعند تصمیم المح
كما یساعد رجال االطفاء في التعرف علي كمیة الحرارة المصاحبة الحتراق  •

 المواد المختلفة مما یساعد علي اختیار انسب الطرق لمكافحة الحریق
تختلف صور التغیر في المحتوي الحراري تبعا لنوع التغیر الحادث فیزیائیا  •

 وكیمیائیا
  

راریة المصاحبة للتغیرات التغیرات الح
  الفیزیائیة

التغیرات الحراریة المصاحبة للتغیرات 
  الكیمیائیة

   حرارة التكوین–حرارة االحتراق    حرارة التخفیف–حرارة الذوبان 
  

  
  

  
  
  

 )∆Hs
0: (   

ھي كمیة الحرارة المنطلقة او الممتصة عند اذابة مول  
صول علي واحد من المذاب في قدر معین من المذیب للح

  محلول مشبع تحت الظروف القیاسیة
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  -:مثال
  ةذوبان طارد للحرار  ذوبان ماص للحرارة

 NH4NO3ذوبان نترات االمونیوم* 
  في الماء

  تنخفض درجة حرارة المحلول* 
ذوبان ماص (یسمي الذوبان *

  )للحرارة
  

                                ماء
NH4NO3(s)→ NH4+(aq)+NO3-(aq)  
∆Hs

0=+25.7kj/mol 
 

ذوبان ھیدروكسید الصودیوم * 
NaOH في الماء   

  ترتفع درجة حرارة المحلول * 
  )ذوبان طارد(یسمي الذوبان * 
  
  

                                ماء
NaOH(s)→ Na+(aq)+OH-(aq) 
∆Hs

0 = -51kj/mol 
  

  

  
  :تفسر حرارة الذوبان بالخطوات التالیة

 ملیة ماصة للحرارةع   فصل جزیئات المذیب- ١
∆H1  

تحتاج طاقة للتغلب علي قوي 
  التجاذب بین جزیئات المذیب

 عملیة ماصة للحرارة   فصل جزیئات المذاب- ٢
∆H2 

تحتاج طاقة للتغلب علي قوي 
  جسیمات المذابالتجاذب بین 

  للحرارةطاردةعملیة   : عملیة االذابة- ٣
∆H3  

نتیجة النطالق طاقة عند 
ب ارتباط جسیمات المذی

  بجزیئات المذاب
اذا كان )طاقة االماھة(تسمي 

  المذیب الماء
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  : علي محصلة العملیات الثالثة السابقةHs∆وتتوقف قیمة حرارة الذوبان
  یكون الذوبان ماص للحرارة  H3 > ∆H2 + ∆H1∆ اذا كانت -١

  یكون الذوبان  طارد  للحرارة  H3  < ∆H2 + ∆H1∆ اذا كانت -٢

  

  
    

  :ذوبان من العالقةتحسب حرارة ال

∆T  c  m = q  
  :حیث

الن (كتلة المحلول بداللة الحجم  ) (mفي المحالیل المخففة یمكن التعبیر عن - ١
  كثافة الماء تساوي واحد صحیح في الظروف العادیة

 درجة.جم/ جول٤.١٨=الحرارة النوعیة للماء= الحرارة النوعیة للمحلول  - ٢
 مول ١ن كمیة المادة المذابة  مولر  أي ا١= تركیز المحلول :  اذا كان - ٣

 لتر فان كمیة الحرارة المنطلقة او الممتصة تسمي ١والمحلول الناتج 
 حرارة الذوبان الموالریة في ھذه الحالة

  

  
ھي التغیر الحراري الناتج عن ذوبان مول من المذاب لتكوین 

  لتر من المحلول
  

  مالحظة
  )ذوبان ماص(تستخدم كمادات باردة من نترات اموینیوم والماء - ١
  )ذوبان طارد(تستخدم كمادات ساخنة من كلورید الكالسیوم والماء  - ٢
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   ∆Hdil  
 كمیة الحرارة المنطلقة او الممتصة لكل واحد مول من -:

المذاب عند تخفیف المحلول من تركیز اعلي الي تركیز 
  اخر اقل بشرط ان یكون في حالتھ القیاسیة

  
  تفسیر حرارة التخفیف

  
  في المحلول المركز تتقارب ایونات المذاب من بعضھا

  -) :تخفیف(عند اضافة كمیة اخري من المذیب 
) طاقة ابعاد االیونات(تتباعد االیونات عن بعضھا وھذا یحتاج طاقة تسمي   - ١

  وھي طاقة ممتصة
 بزیادة عدد جزیئات المذیب ترتبط االیونات بعدد اكبر من جزیئاتھ  وتنطلق  - ٢

 وھي طاقة منطلقة) طاقة االرتباط(رةكمیة من الحرا
  التغیر في المحتوي الحراري ھو محصلة ھاتین العملیتین - ٣
  

  -: یوضح تاثیر التخفیف علي التغیر في المحتوي الحراريمثال
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  ھو عملیة اتحاد سریع للمادة مع االكسیجین: االحتراق  - ١
طالق كمیة كبیرة ینتج عن احتراق بعض العناصر والمركبات احتراقا تاما ا - ٢

 من الطاقة في صورة حرارة او ضوء
   Hc∆تعرف الحرارة المنطلقة بحرارة االحتراق - ٣

  

∆Hc   :   
ھي كمیة الحرارة المنطلقة عند احتراق مول واحد من 

المادة احتراقا  تاما في وفرة من االكسیجین تحت 
  الظروف القیاسیة

  ١مثال :امثلة
مع   ) C4H10 والبیوتانC3H8 البروبانوھو خلیط من(احتراق غاز البوتاجاز - ١

اكسیجین الھواء الجوي  النتاج كمیة كبیرة من الحرارة تستخدم لطھي 
  الطعام وغیرھا

 :احتراق البروبان احتراقا تاما في وفرة من االكسیجین - ٢

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧

  ٢مثال
 داخل جسم الكائن الحي  احتراق تام في وفرة C6H12O6احتراق الجلوكوز 

  الكائن الحي بالطاقة الالزمة للعملیات الحیویة من االكسیجین المداد 

  

  
  
  

التغیر الحراري المصاحب لتكوین مركب من عاناصره االولیة یسمي بحرارة 
Hf∆التكوین القیاسیة

0    

  

∆Hf
0   :  

 مول تكوین عند  او الممتصةھي كمیة الحرارة المنطلقة
المركب من عناصره االولیة بشرط ان تكون ھذه واحد من 

  اصر في حالتھا القیاسیةالعن
  

  
  :حرارة تكوین المركب ھي النحتوي الحراري لھ

 : المركبات التي تمتلك حرارة تكوین سالبة -١
  –تكون اكثر ثباتا واستقرارا  عند درجة حرارة الغرفة  •
   وال تمیل الي التفكك الحراري الن المحتوي الحراري لھا یكون صغیرا •
 : وجبةالمركبات التي تمتلك حرارة تكوین م -٢
  اقل ثباتا واستقرارا  •
  وتمیل الي االنحالل التلقائي الي عناصرھا االولیة عند درجة حرارة الغرفة •
  معظم التفاعالت تسیر في اتجاه تكوین المركبات االكثر ثباتا - ٣
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Hf∆(استخدام حرارة التكوین القیاسیة
في حساب )   0

  -:التغیر في المحتوي الحراري
  صفر  في الظروف القیاسیة= میع العناصر حرارة التكوین القیاسیة لج - ١
 :یمكن حساب التغیر في المحتوي الحراري من العالقة - ٢
  

∆H0   =   المحتوي الحراري للمتفاعالت–المحتوي الحراي للنواتج   
كذلك یمكن حساب التغیر في المحتوي الحراري للمركبات باستخدام حرارة  - ٣

  :التكوین من العالقة
  

∆Hf
   المجموع الجبري لحرارة تكوین المتفاعالت–ي لحرارة تكوین النواتج المجموع الجبر =   0
  

  

  دكتور عاطف خلیفة
  استاذ الكیمیاء
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یلجأ العلماء كثیرا الي استخدام طرق غیر مباشرة لحساب  •

  -:ارة التفاعل لعدة اسباب منھارح
  اختالط المتفاعالت او النواتج بمواد اخري - ١
 ید وتحتاج الي وقت طویل مثل تكوین الصدأبعض التفاعالت تحدث ببطء شد - ٢
 وجود مخاطر عند قیاس حرارة التفاعل بطریقة تجریبیة  - ٣
وجود صعوبة عند قیاس حرارة التفاعل في الظروف العادیة من الضغط  - ٤

 ودرجة الحرارة
  لغرض قیاس التغیر الحراري لمثل ھذه التفاعالت استخدم العلماء قانون ھس •

  
بت في الظروف القیاسیة سواء تم حرارة التفاعل مقدار ثا

 التفاعل علي خطوة واحدة او عدة خطوات
 :الصیغة الریاضیة لقانون ھس •
  

∆H =∆H1 + ∆H2 + ∆H3+----- 

  :اھمیة قانون ھس •
 للتفاعالت التي ال H∆ امكانیة حساب التغیر في المحتوي الحراري 

 وذلك باستخدام تفاعالت اخري یمكن -یمكن قیاسھا بطریقة مباشرة
 حیث یمكن معاملة المعادالت كانھا معادالت – قیاس حرارة كل منھا

  جبریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠

  :مثال •
   الماس والجرافیت صورتان من صور الكربون 

یصعب حساب التغیر الحراري الناتج من تحول الماس الي جرافیت لكن حرارة 
  :احتراق كل منھما معروفة

  

  
  

  انتھي الباب الرابع
  بالتوفیق للجمیع

  ور عاطف خلیفةدكت
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